
UMOWA NAJMU SAMOCHODU

zawarta w dniu ……………….. roku w ……………….. pomiędzy:

Roadtrip Campers, ul. Bydgoska 9a/10, 81-322 Gdynia, NIP: PL5170171714, REGON: 143334569

zwanym dalej Wynajmującym

a

Imię i nazwisko …………...…...………………………………………… zamieszkałym/łą w

............................................................................................................................ Seria i nr dowodu

osobistego…………………………………………… Pesel: …...……………………….  Nr prawa jazdy i

kategoria ……...…………........

zwanym/ną w dalszej części Najemcą

§ 1. Przedmiot umowy

1. Przedmiotem Umowy jest najem samochodu marki ……………….. model ………………..……………….. o nr

rejestracyjnym ……………….., nr nadwozia ………………..………………..

2. Wydanie i odbiór samochodu następuje w oparciu o protokół zdawczo-odbiorczy, stanowiący załącznik nr 1 do

niniejszej umowy. W protokole zdawczo-odbiorczym strony po dokonaniu oględzin pojazdu określają jego stan.

Protokół zdawczo-odbiorczy stanowi podstawę do porównania stanu pojazdu w chwili jego zwrotu do stanu pojazdu

z chwili jego wydania.

3. Wynajmujący oświadcza, że posiada tytuł prawny do dysponowania przedmiotem umowy

4. Wynajmujący oświadcza ponadto, że pojazd posiada: aktualną polisę OC, AC, Assistance oraz ma ważne badania

techniczne i jest dopuszczony do ruchu.

5. Najemca zobowiązuje się do korzystania z przedmiotu najmu zgodnie z jego przeznaczeniem i właściwościami oraz

używać go zgodnie z zasadami prawidłowej eksploatacji. Warunki najmu zostały szerzej określone w Ogólnych

Warunkach Najmu (OWN), które znajdują się w załączniku nr 2 do niniejszej umowy

§ 2. Oświadczenia stron umowy

1. Najemca zobowiązuje się korzystać z przedmiotu najmu zgodnie z jego przeznaczeniem przy zachowaniu zasad

prawidłowej eksploatacji.

2. Najemca nie jest uprawniony do oddania przedmiotu najmu osobie trzeciej w podnajem lub bezpłatnego używania,

3. Najemca zobowiązuje się do bezwzględnego zakazu palenia obowiązującego  w Pojeździe.

4. Najemca zobowiązany jest do zwrotu Pojazdu w stanie niepogorszonym, czystym i posprzątanym we wnętrzu, w

przeciwnym razie najemca zostanie obciążony stosownymi kosztami określonymi w OWN.



5. Najemca nie ma prawa dokonywać w Pojeździe żadnych zmian i przeróbek oraz dokonywać żadnych jego napraw

bez uprzedniej wyraźnej zgody wynajmującego.

6. Najemca może używać pojazdu jedynie na terytorium RP, chyba, że Wynajmujący udzieli pisemnej zgody na

używanie Pojazdu także poza granicami kraju.

7. Najemca zobowiązuje się do zwrotu Wynajmującemu Pojazdu z pełnym zbiornikiem paliwa. W przypadku

niespełnienia tego warunku Wynajmujący obciąży Najemcę kosztami uzupełnienia paliwa.

8. Najemca oświadcza, iż zapoznał się z wymaganiami, kwalifikacjami i uprawnieniami do kierowania pojazdem oraz

ponosi całkowitą i wyłączną odpowiedzialność z tytułu umyślnego i nieumyślnego ich naruszenia.

9. Najemca oświadcza, iż kierowca posiada kwalifikacje uprawniające do prowadzenia Pojazdu, o którym mowa w §

1 pkt. 1.

10. Wynajmujący zezwala na użytkowanie pojazdu drugiemu kierowcy tj. …………………………….., legitymujący się

dowodem osobistym …………………………….., pesel: ………………………..., posiadający prawo jazdy kat.

………..., nr ……………………....

11. Najemca przed rozpoczęciem korzystania z Pojazdu zobowiązuje się upewnić, że Pojazd jest sprawny technicznie i

jego eksploatacja nie zagraża bezpieczeństwu użytkowników drogi.

12. Najemca zobowiązany jest do:

a) używania Pojazdu zgodnie z przepisami  prawa o ruchu drogowym. Koszty związane z naruszeniem prawa o

ruchu drogowym obciążają Najemcę

b) zachowania szczególnej ostrożności przy przejazdach w miejscach o ograniczonej wysokości oraz do

nieprzekraczania prędkości.

c) Nie brania udziału Pojazdem w imprezach typu testy, zawody, wyścigi samochodów. W razie niezastosowania

się do warunku, Najemca obciążony zostanie kosztami wymiany/naprawy uszkodzonych lub nadmiernie

zużytych elementów Pojazdu lub/i wyposażenia.

d) Nie przewożenia Pojazdem materiałów żrących, brudzących lub innych mogących powodować zniszczenia lub

uszkodzenia jakichkolwiek elementów Pojazdu lub/i wyposażenia

e) Nie przewożenia Pojazdem dóbr i środków zabronionych obowiązującymi w danym kraju przepisami oraz do

nie przewożenia ładunków typu pojazdy, sprzęt AGD.

f) Zabezpieczenia Pojazdu przed kradzieżą oraz zniszczeniem osób trzecich, a także utrzymywać Pojazd w

czystości.

13. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za przewożony ładunek oraz za jego zabezpieczenie, a także za

umieszczenie ładunku przekraczającego dopuszczalną ładowność.

14. Wynajmujący oświadcza, iż ma prawo do dysponowania opisanym w §1 Pojazdem oraz wyposażeniem i może nimi

swobodnie i bez żadnych ograniczeń rozporządzać.

15. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności finansowej za niewywiązanie się z umowy najmu z przyczyn losowych i

niezależnych bezpośrednio od Wynajmującego skutkujących brakiem możliwości dokonania procesu Wynajmu

Pojazdu określonym w §1 w terminie określonym w §3 niniejszej umowy takich jak kradzież, spalenie, wypadek,

kolizja Pojazdu.

16. Wynajmujący lub osoba upoważniona przez Wynajmującego udziela Najemcy obowiązkowego szkolenia

instruktażowego z zakresu obsługi Pojazdu w terminie ustalonym przez obydwie strony, jednak nie później niż w

dniu wynajmu.

17. Strony niniejszej umowy w chwili wydania jak i odbioru Pojazdu wspólnie podpisują Protokół zdawczo-odbiorczy,

który stanowi załącznik nr 1 niniejszej Umowy. Strony potwierdzają w formie pisemnej ( Protokół

Zdawczo-Odbiorczy), że stan techniczny Pojazdu oraz wyposażenia w chwili jego wydania Najemcy jest dobry i

pozwala na swobodne używanie Pojazdu przez Najemcę.



§ 3.Czas trwania umowy

1. Wynajmujący zobowiązuje się na podstawie niniejszej Umowy do przekazania Najemcy Pojazdu określonego w § 1

pkt. 1 w okresie: od dnia  godz. ……………...do dnia ……………….. godz. ….…………… tj. na ………... dni

2. Czas trwania umowy może być przedłużony jedynie za wyraźną zgodą Wynajmującego. Zgoda Wynajmującego

może być wyrażona również telefonicznie potwierdzona sms-em.

3. Po upływie czasu trwania umowy Najemca zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić Wynajmującemu pojazd. W

przypadku braku zwrotu pojazdu, pomimo upływu czasu trwania umowy, Najemca jest zobowiązany do

odszkodowania, o którym mowa jest w § 4. pkt. 10 oraz pkt. 11 umowy.

4. Strony potwierdzają, iż możliwy jest wcześniejszy zwrot Pojazdu, jednakże nie skutkuje to zmianą ustalonego w

Umowie wynagrodzenia na wynajem.

§4. Wynagrodzenie oraz inne opłaty związane z umową

1. Wynagrodzenie wynosi ……….. PLN netto za każdą rozpoczętą dobę wynajmu pojazdu powiększoną o podatek

VAT w wysokości 23%

2. Kaucja w wysokości …………. zł brutto (nie zawarta w kwocie określonej w pkt.1) stanowi zabezpieczenie

ewentualnych roszczeń Wynajmującego z tytułu niniejszej umowy i winna być uiszczona najpóźniej w dniu

wypożyczenia Pojazdu.

3. Potwierdzeniem najmu Pojazdu jest wniesienie opłaty za najem. Opłatę należy wnieść w terminie do 2 dni od dnia

otrzymania potwierdzenia dostępności pojazdu na konto Wynajmującego. Po uiszczeniu opłaty za najem , Najemca

i Wynajmujący zawrą Umowę Najmu.

4. Czynsz najmu Pojazdu ustalany jest na podstawie aktualnego cennika w dniu zawarcia Umowy Najmu

5. Dopuszcza się zmiany terminu rezerwacji na wniosek Najemcy. Przedstawienie wniosku nie jest równoznaczne z

dokonaniem zmiany. Wynajmujący zobowiązuje się do rzetelnej oceny możliwości dokonania zmiany. Zmiana

rezerwacji jest bezpłatna.

6. W przypadku braku możliwości technicznych dostarczenia zarezerwowanego samochodu Wynajmujący proponuje

inny termin i zwraca opłatę za najem oraz Kaucję.

7. Kaucja będzie zwracana przelewem na konto bankowe Najemcy w terminie do 10 dni roboczych od dnia zwrotu

Pojazdu, o ile Wynajmujący nie obciąży Najemcy kosztami przysługujących jemu należności.

8. W przypadku zwrotu pojazdu Wynajmującemu po terminie, o którym mowa w § 3 umowy, Najemca zobowiązany

jest do uiszczenia Wynajmującemu odszkodowania w wysokości 100 zł netto za każdą rozpoczętą godzinę

opóźnienia.

9. Jeżeli Najemca nie zwróci pojazdu do 6 godzin po terminie wskazanym w umowie najmu i nie skontaktuje się z

Wynajmującym, ten poinformuje organy ścigania o podejrzeniu kradzieży, co spowoduje całkowitą utratę kaucji i

dalsze ewentualne konsekwencje finansowe lub prawne.

10. Po przekroczeniu dobowego limitu kilometrów ( ………… km ) Najemca uiszcza dodatkową opłatę, tj 1 PLN

netto/km + VAT.



11. Powyższe kwoty należy wpłacić na konto (account): Roadtrip Campers, PL 44 1160 2202 0000 0004 5404 0328,

SWIFT: IGBPLPW z dopiskiem (title) : wynajem samochodu od dd.mm do dd.mm

§5. Odpowiedzialność za szkody

1. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody w pojeździe, jeżeli wskutek zawinionego przez Najemcę

naruszeń postanowień umowy, oraz OWN, Ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania, przy czym szkody

komunikacyjne i niekomunikacyjne o wartości do 5000 złotych brutto nie podlegają ubezpieczeniu Autocasco (tzw.

udział własny) i za nie najemca ponosi pełną odpowiedzialność.

2. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody w wyposażeniu dodatkowym, a nieobjętym polisą AC,

spowodowane z własnej winy, niedbalstwa lub będące skutkiem nieprawidłowego ich używania.

3. Odpowiedzialność odszkodowawcza Najemcy dotyczy szkód powstałych w czasie trwania umowy najmu, choćby

ich wykrycie nastąpiło po zwrocie pojazdu. W szczególności dotyczy to sytuacji celowego ukrycia szkody przez

Najemcę.

4. Najemca odpowiedzialny jest za własne działanie lub zaniechanie działania oraz za działania lub zaniechania osób

przy pomocy których wykonuje umowę najmu.

5. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z ruchem pojazdu,

chyba, że właściwe przepisy wyłączają odpowiedzialność Najemcy.

6. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone wskutek kierowania pojazdem pod wpływem

alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających.

7. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez niego wskutek kierowania pojazdem wbrew

przepisom ruchu drogowego obowiązującym w miejscu zdarzenia wywołującego szkodę.

8. Najemca ponosi odpowiedzialność za wszelkie opłaty, winiety za granicą, opłaty za autostrady, mandaty karne,

opłaty dodatkowe za parkowanie w miejscu niedozwolonym lub ponad wykupiony czas parkowania, itp. które

zostały naliczone w czasie dysponowania przez niego pojazdem, chyba że są one następstwem okoliczności, za

które odpowiedzialność ponosi Wynajmujący.

§ 6. Procedura postępowania w przypadku kolizji lub wypadku

1. Jeżeli pojazd został uszkodzony w wyniku kolizji drogowej, wypadku drogowego, innego zdarzenia Najemca

zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie wynajmującego oraz postępowania zgodnie z

poleceniami Wynajmującego.

2. W przypadku uczestniczenia pojazdu w kolizji drogowej lub wypadku drogowym Najemca zobowiązany jest

niezwłocznie powiadomić Policję.

3. W przypadku uczestniczenia pojazdu w kolizji drogowej lub wypadku drogowym, innym zdarzeniu wywołującym

szkodę, Najemca zobowiązany jest do zabezpieczenia pojazdu w sposób uniemożliwiającym powiększenie

rozmiaru szkody.

4. Najemca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Wynajmującego o każdej stwierdzonej awarii, usterce.



5. Jeżeli uszkodzenie pojazdu nie wpływa na bezpieczeństwo jazdy i nie skutkuje dalszym pogorszeniem stanu

technicznego pojazdu Najemca, za zgodą Wynajmującego, może kontynuować jazdę.

§ 7. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy prawa, w szczególności Kodeksu

Cywilnego.

2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem postanowień §2

pkt. 2

3. Spory pomiędzy stronami niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla  siedziby Wynajmującego.

4. Integralną częścią umowy są sporządzone Protokół Zdawczo-Odbiorczy (załącznik nr 1) oraz Ogólne Warunki

Najmu (załącznik nr 2)

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

6. Załączniki do niniejszej umowy: Załącznik nr 1 – Protokół Zdawczo – Odbiorczy Załącznik nr 2 – Ogólne Warunki

Najmu.

Przed podpisaniem umowa została odczytana, a jej warunki zaakceptowane przez obie strony.

Wynajmujący Najemca

....................... ... ...........................



Załącznik nr.1 Protokół zdawczo- odbiorczy

1. Na wyposażeniu Pojazdu o którym mowa w § 1 Umowy Najmu Samochodu znajdują się:

● gaśnica, trójkąt, zestaw naprawczy, kamizelki odblaskowe

● koło zapasowe

● wyposażenie kuchenne (zestaw sztućcy, talerzy i przyborów kuchennych)

● przedłużacz PVC 10m, przejściówka CEE, przewód ładowania DEFA 2,5m

● kliny najazdowe THULE

● butla gazowa

● maty termiczne x3 i zasłony x4

● ………………..

● ………………..

2. Wraz z Pojazdem, oraz określonym w punkcie 1 Protokołu zdawczo-odbiorczego wyposażeniem zostają

przekazane najemcy:

1. Kluczyki

2. Kserokopia ubezpieczenia

3. Dowód rejestracyjny w przypadku wyjazdu za granicę

3. Wynajem

Data i godzina................

Zaznaczone uszkodzenia Pojazdu:

Opis uszkodzeń

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………...



Wnętrze  ☐czyste     ☐brudne

Stan paliwa.............................................

Przebieg: ………………………………….

Wynajmujący Najemca

4. ZWROT

Data i godzina .......

Zaznaczone uszkodzenia powstałe podczas wynajmu:

Opis uszkodzeń

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………...

Wnętrze  ☐czyste   ☐brudne

Stan paliwa............................................

Przebieg: ………………………………….

Wynajmujący Najemca



Załącznik nr 2. Ogólne Warunki Najmu

1. Poniższe Ogólne Warunki Najmu stanowią integralną część Umowy Najmu samochodu i stają się wiążące

dla Stron z chwilą podpisania Umowy Najmu pojazdu.

2. Kierowcą pojazdu może być Najemca lub osoba przez niego wskazana, wpisana do Umowy Najmu jako

drugi kierowca. Kierujący samochodem musi mieć ukończone 25 lat oraz posiadać prawo jazdy kat. B

przynajmniej od 3 lat.

3. Wymagane dokumenty:

a. dowód osobisty lub paszport;

b. prawo jazdy (ważne od co najmniej od 3 lat ), w przypadku Najemcy niebędącego

obywatelem UE międzynarodowe prawo jazdy;

4. Utrata kaucji lub jej części jest uzależniona od następujących sytuacji:

a. kradzież samochodu przez Najemcę - całkowita utrata kaucji,

b. zagubienie kluczyków lub złamanie kluczyka - 500 zł netto,

c. dostarczenie kluczyków zapasowych 700 zł netto,

d. palenie tytoniu w aucie - 1000 zł netto,

e. drobne uszkodzenia nie przekraczające 2,5% wartości netto pojazdu - wartość likwidacji tych uszkodzeń

według cen z dnia likwidacji,

f. spowodowanie kolizji - całkowita utrata kaucji,

g. uszkodzenie samochodu powodujące, że wartość naprawy przekracza 2,5% wartości netto pojazdu -

całkowita utrata kaucji,

h. mycie i czyszczenie wnętrza pojazdu - 200 zł netto,

i. pranie tapicerki - 500 zł

j. opróżnienie toalety chemicznej - 200 zł

k. pranie pokrowców materacy - 50 zł / materac

l. brakujące, zniszczone lub podmienione części pojazdu i/lub wyposażenia - dwukrotna wartość tych części

według cen dealera, a w przypadku wyposażenia dodatkowego - cen sklepowych w dniu zakupu.

ł. uszkodzona tapicerka i wypalone dziury po papierosach - wartość usunięcia usterki w autoryzowanym

serwisie,

m. Należy pamiętać, że ubezpieczenie AC nie pokrywa uszkodzeń dotyczących: kół, zawieszenia, szyb,

instalacji radiowej, aktów wandalizmu oraz wyposażenia dodatkowego.

n. Najemca zobowiązuje się do nieprzekraczania prędkości 110 km/h (zaleca się prędkość do 100 km/h)

oraz do zachowania szczególnej ostrożności podczas jazdy, zwłaszcza przy tunelach, mostach itp., ze

względu na wysokość Pojazdu (około 280cm)

5. Informacje dodatkowe



a. W samochodzie obowiązuje zakaz przewożenia i przetrzymywania zwierząt bez zgody Wynajmującego.

b. Wynajmujący nie zwraca Najemcy żadnych kosztów przerwy w podróży spowodowanej awarią pojazdu.

c. W przypadku awarii Pojazdu, całkowicie uniemożliwiającej korzystanie z niego zaistniałej bez winy

Najemcy,  czas najmu zostaje skrócony do dnia, w którym Najemca mógł korzystać z Pojazdu.


